Lentokone kaarsi
taivaalle.

MILLE? KENELLE? = tuolille, oppilaalle =
ALLATIIVI
Allatiivilla ilmaistaan
1) paikkaa
Hannes asetti sanomalehdet hyllylle. Lähdetkö kanssani kaupungille? Kesällä
mennään maalle. Pyöräilin kasvimaalle ja sieltä joelle ja sitten sillalle ja joen
toiselle puolelle.
2) vastaanottajaa, saajaa
Annoin koiralle muonaa. Katoin pöydän kahdeksalle hengelle. Kirje toimitettiin
Liisalle. Tarjoilija vei lautasen myös vanhalle tädille. Tälle asialle en mahda
mitään. Huusimme muille pihalla olijoille: "Tulkaa meille!"
Tehtäviä:
1. Täydennä lauseet: keksi viivalle sopiva allatiivi.
a. Kun olin lomalla Kreikassa, lähetin postikortin
__________________________.
b. _______________________ on tärkeää olla oma itseni.
c. ______________________ pitää antaa ruokaa säännöllisesti.
d. Koulussa pitää olla ystävällinen _________________________.
e. Myyjien pitäisi olla ystävällisiä _______________________________.
f. Viimeksi olen hymyillyt _________________________________.
g. Puhelimella soitetaan myös _______________________________.
h. Kuinka ________________________ olet lähettänyt syntymäpäiväkutsun?
i. Sähköpostia lähetetään joskun myös aivan ___________________________.

2. Mihin paikkaan / paikkoihin? Valitse illatiivi tai allatiivi. (hiekkaan/hiekalle)
a. Jussi on menossa _________________________ (kuntosali).
b. Lauri on menossa _________________________ (puro) onkimaan.

©Tarja Ruohonen Turun normaalikoulu 2010

c. Lindströmin perhe rakentaa talon __________________________ (lähiö).
d. __________________________ (joenranta) on noussut uusi, uljas tornitalo.
e. On hienoa, että _________________________ (sairaala) on hankittu parempi
leikkaussali.
f. Lapset viedään _____________________ ______________________ (lähin
neuvola) rokotettaviksi.
g. Älä jätä tavaroitasi __________________________ (takapiha) sikin sokin, vaan
tuo ne ________________________ (varasto) säilöön.
h. Me veimme kaikki vanhat vaatteet ________________________ (ullakko).
i. Marsilaiset nousivat _________________________ (avaruusalus) ja lensivät
________________________ (avaruus) ____________________
_____________________ ________________________ (jokin toinen
planeetta).
j. Ripustin paitani _________________________ (oksa) kuivumaan.

3. Keksi tarina, jossa on seuraavat sanat:
vuorikiipeilijälle/ vuorikiipeilijään / vuorelle / jylhään vuoristoon / jäätävään
kylmyyteen / kylmyydelle / teltalle / telttaan /
taivaalle / taivaaseen / jyrkälle rinteelle / jyrkkään
rinteeseen / rotkolle / ammottavaan rotkoon /
termospullolle / termospulloon.

Vaihtele myös verbejä: kavuta, kivuta, kiivetä, nousta
/ palella, jäätyä, hytistä, täristä, hyytyä, jähmettyä,
kohmettua / yöpyä, levätä, maata, nukkua/ pudota,
mätkähtää, rojahtaa / kulkea, astella, tarpoa, vaeltaa /
juoda, siemailla, hörpätä, ryystää
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